ACO Self®

www.aco.cz

Zhodnocení domu, dvoru a zahrady
ACO Self ® RohoÏky
– systém ACO Self ®
– systém ACO Self ®
– systém ACO Self ®

na ãi‰tûní obuvi
Vario
Vario Light
Indoor

·pína zÛstane venku

2

Systém ACO Self® Rohožky na čištění obuvi – pro čistotu v celém domě:
Rohožky na čistění obuvi venku a uvnitř očistí hrubou špínu, jemný prach
a vlhkost.

Rohožky na čištění obuvi ACO Self® se dodávají ve třech rozměrech, které
jsou vhodné pro většinu aplikací. Jejich montáž je velmi snadná a je možná
i svépomocí.

ACO Self ® RohoÏky na ãi‰tûní obuvi
ACO Vario podlahová vana s ochranou hranou
pro venkovní prostory

Podlahová vana Vario
pozinkovaná ocelová ochranná hrana,
systém středových výztužných příček
a odtokový otvor DN 100, pro všechny
typy krycích roštů.

d élka /c m
60,0
75,0
100,0
výš ka: 8,0 cm

ší ř k a / c m

výr. č.

40,0
50,0
50,0

00398
00399
00400

ACO Vario plastová podlahová vana
pro venkovní prostory
Podlahová vana
Vatro Light
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z polypropylenu, pochůzná, se
systémem středových příček
a odtokovým otvorem DN 100,
pro všechny typy krycích roštů.
d é l k a/ c m
60,0
výš ka: 7,5 cm

ší ř k a / c m

výr. č.

40,0

82400

ACO Self ® Vario krycí ro‰ty pro rohoÏky
na ãi‰tûní obuvi ve venkovních i vnitfiních
prostorách

Hliník-guma
Hliníkový profil s pryží – černá barva
(vzdálenost profilů 8 mm),
s drážkovanými pryžovými pásky.
d élka /c m
60,0
75,0
100,0
výš ka: 2,0 cm

ší ř k a / c m

výr. č.

40,0
50,0
50,0

01213
01214
01215

Hliník-ryps antracitov˘
Hliníkový profil s plstí – antracitově
černá barva (vzdálenost profilů
8 mm), s plstěnými pásky z hrubého
vlákna.
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d élka /c m
60,0
75,0
100,0
výš ka: 2,0 cm

ší ř k a / c m

výr. č.

40,0
50,0
50,0

01210
01211
01212

Hliník-ryps svûtle ‰ed˘
hliníkový profil s plstí – světle šedá
barva (vzdálenost profilů 8 mm),
s plstěnými pásky z hrubého vlákna.
d élka /c m
60,0
75,0
100,0
výš ka: 2,0 cm

ší ř k a / c m

výr. č.

40,0
50,0
50,0

02180
02181
02182

ACO Self ® Vario krycí ro‰ty pro rohoÏky
na ãi‰tûní obuvi ve venkovních prostorách
Pozinkovan˘ ro‰t
pro hrub‰í neãistoty
opticky uzavřený povrch, vzdálenost
ok 9/31 mm, pozinkovaná ocel.
d élka /c m
60,0
75,0
100,0
výš ka: 2,0 cm

ší ř k a / c m

výr. č.

40,0
50,0
50,0

01207
01208
01209

ACO Self ® RohoÏky na ãi‰tûní obuvi
pro vnitfiní prostory
ACO Self® rohoÏky na
ãi‰tûní obuvi s hliníkov˘m
úhelníkov˘m rámem,
s rohoÏí o tlou‰Èce 10 mm
pochůzná, vložený škrabák na boty,
nosný profil hliník, provedení plsť,
barva antracitová. Možno použít i do
keramické dlažby.
d élka /c m
60,0
75,0
výš ka: 1,0 cm

ší ř k a / c m

výr. č.

40,0
50,0

37250
37255

ACO Self® rohoÏky na
ãi‰tûní obuvi s hliníkov˘m
úhelníkov˘m rámem,
s rohoÏí o tlou‰Èce 10 mm
pochůzná, nosný profil hliník, provedení plsť, barva šedá. Možno použít
i do keramické dlažby.

d élka /c m
60,0
75,0
výš ka: 1,0 cm

ší ř k a / c m

výr. č.

40,0
50,0

37251
37256
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ACO Self ® Systémy rohoÏek na ãi‰tûní obuvi
- snadná montáÏ, perfektní fie‰ení
Systém podlahov˘ch van pro venkovní prostory
Systémy rohožek na čištění obuvi ACO Vario pro venkovní prostory zachycují
nejhrubší nečistoty a vlhkost. Montáž je velmi snadná, protože se montuje
výhradně z hotových prvků – zajímavé především pro montáž svépomocí.

1

2

3

4

1. Poklad připravte tak, aby horní okraj
rohožky na čištění obuvi ACO Vario
Vario byl zároveň s okolním
zpevněným povrchem (důležité pro
následné práce!).

2. Podlahovou vaničku rohožky na
čištění obuvi posaďte na podklad
a vyrovnejte. Podlahovou vaničku
vyrovnejte.

3. Vložte krycí rošt, zkontrolujte
správné usazení.

4. Položte sousedící obklad povrchu.
V případě napojení rohožky na
kanalizační nebo drenážní systém
použijte potrubí DN 100. Dokončete
související zpevněné plochy.

MontáÏ interiérov˘ch rohoÏí ACO
Systém interiérových rohoží uvnitř domu nedá jemným nečistotám šanci.
Vaše výhoda: méně práce, k tomu bezpečná ochrana Vašich podlahových
krytin. Montáž je bezproblémová a provádí se přímo do vlhké mazaniny.

1. Vyjměte rohož z úhelníkového
rámu a ten položte na mazaninu,
vyrovnejte a otiskněte.

2. Pomocí zednické lžíce vytvořte
dle otisku drážku pro úhelníkový
rám.

1

2
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3. Úhelníkový rám uložte do drážky,
Zohledněte výšku sousedící
podlahové krytiny, z venku rámu
dotvořte bez vůle mazaninu.
následně položte dlažbu, buďto do
čerstvé mazaniny nebo do lepidla
pro dlaždice. Abyste vytvořili rovný
podklad pro rohož, zpracujte
mazaninu pomocí hladítka tak,
aby lícovala se spodní hranou
rámu.
4. Následně položte podlahový
obklad buďto v čerstvém lůžku
mazaniny nebo použitím lepidla
na dlaždice.

3

4

MoÏnosti pouÏití rohoÏek ACO Self ®

Podlahová vana
Light

Podlahová vana
Vario

Interiérové rohožky
ACO Indoor

Instalace
ve venkovních
prostorách
s dlažbou
se zahradními dlaždicemi
s betonovým povrchem
se štípanými dlaždicemi
s kabřincem
s dlaždicemi z přírodního
kamene

ve vnitfiních
prostorách
s dlažbou, mramorem
mazaninou atd.

Pozinkovaný
ocelový rošt

Plstěný rošt

Pryžový rošt

ve vnitfiních
prostorách
s dlažbou, mramorem
mazaninou atd.

RohoÏky jsou konstruovány pro pochozí aplikace.

Změny vyhrazeny.

s dlažbou
se zahradními dlaždicemi
s betonovým povrchem
se štípanými dlaždicemi
s kabřincem
s dlaždicemi z přírodního
kamene
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Instalace
ve venkovních
prostorách

